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 گيری بندی و نتيجه جمع
 

 
های تفسير فراوانند و اين همه  ها در کتاب از اين مثال ها و نمونه

 :دهند آه نشان می
 ديگر، مبنی بر اين که انگار سازان و انواع شريعت" علما" ادعای -1

شناخت قرآن و دين » علم«دانند و  همه چيز را در مورد قرآن می
 :بديهی است که. اسالم را در يد تسلط خود دارند، واقعيت ندارد

 کسانی که در مورد آيات آغازين و پايانی کتاب دينی خود در -
کسانی که اند و جز به حدس و گمان حرفی برای بيان ندارند، و  ترديد
شان به چه چيزهائی قسم خورده و  دينی دانند خداوند خالق کتاب نمی

توانند ادعا کنند که معنی اين يا آن آيه و کلمۀ قرآن،  چرا، دشوار می
اين يا آن است، يا اين حکم و دستور از آن خداست و مثًال بايد چنين و 

 .چنان به اجرا در آيد
 
بردن در  ل و اين همه ابداع و دست با وجود اين همه تفسير و تأوي-2

اند و  معنی و مفهوم قرآن، هنوز هم مسايل اوليه در مورد قرآن نامعلوم
 :سازان هم از اين رو و بر خالف تبليغ و ادعای شريعت

" حكم و احكام شرعی"توان از ميان اين همه شبهه و تاريكی،   نه می-
 االجرا درآورد و،  الزم

" الهی و حكم جاودانی خدا"را " حکم شرعی "توان اين يا آن  نه می-
 . نام نهاد و با تهديد اين و آن جهانی، به خورد مردمش داد

 
 نگرشی ولو نه چندان عميق به مثال های باال، اين معنی را -3
رساند که انگار از نظر مفسرين و متشرعين، خدا از به کار بردن  می

سب برای بيان نظر خود ساده و آسان منظور خود و انتخاب کلمات منا
از اين رو، منظور نظر خود را با کلمات، عبارات و . عاجز بوده است

جمالت نامفهومی بيان کرده که بايد از طريق تعبير، تفسير  و تأويل و 
 . مراجعه به اشارات و عالمات توضيح داده شوند
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قبًال توضيح داده شده که اين شيوۀ نگرش در اساس در تضاد با آيات 
گيرند و اصل  اوان قرآن در مورد توانائی و دانائی خدا قرار میفر
 . برند  بودن آيات را زير سؤال می472»مبين«
 
توانند ادعا کنند که بسياری از ابداعات و   متشرعين می-4

شان را به علت فقدان صراحت و روشنی معانی آيات به  تحريفات
ند که از کجا توانند توضيح ده اينان اما، نمی. اند وجود آورده

اند که منظور بيان نشدۀ خدا، اين يا آن بوده، يا چگونه  فهميده
شده و نشده، اين يا آن معانی بوده  اند که آن چه بايد بيان می برده پی

 . است
های اسالمی، اهللا تعالی ارادۀ خود  بر اساس سنت"کند که  تکرار می

 مستقيم هدايت سازد تا بنی آدم را به صراط را به سه طريق ظاهر می
اول به وسيلۀ رسول خود، دوم به وسيلۀ قرآن، کتاب وحی : کند

  473"سماوی، و سوم به وسيلۀ مالئکۀ مقربين
و هيچ بشری را نرسد که خداوند با او سخن گويد مگر از راه وحی، "

خواهد به اذن  ای بفرستد و آن چه می ای، يا فرشته يا از پشت پرده
سورۀ شورا، آيۀ  (474"مرتبه فرزانه استخويش وحی کند که او بلند 

51.( 
از کجا " علمای دينی"شود که اين به اصطالح  با اين حساب، سؤال می

فهميده اند که مثال منظور بيان نشدۀ خدا، اين يا آن عبارات و جمالت 
 بوده است؟

 شده؟،   آيا برايشان نيز وحی-
  فرشته ای به زيارت شان آمده؟ يا، -
ا تماس گرفته، يا اين سر الهی را در رؤيا و از پشت  به نوعی با خد-

 اند؟  پرده کشف کرده
  

                                                 
 .سير تفريح، آسان، قابل فهم و بی نياز ازبه معنی ص  472
 .728 جان بی ناس، تاريخ جامع اديان، ص  473
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 474
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بينيم که ادعاهای اينان، از نظر تفسير و توضيح معنی و  به تکرار می
مفهوم قرآن، همانند تحريف و تکميل کتابی است که طبق آيات قرآنی، 

دم و امروز دين شما را برايتان به کمال رسان"... : کامل و تمام است
 475... "؛نعمتم را بر شما تمام کردم و دين اسالم را بر شما پسنديدم

کالم خدای تو از روی راستی و عدالت به حد "). 3سورۀ المائده، آيۀ (
 و او شنوای هيچ کس تبديل و تغيير آن کلمات نتواند کردکمال رسيد و 

 ).115سورۀ انعام، آيۀ  (476"داناست
مچنين به طور ماهوی مخالف و در سازان ه تفسيرات تکميلی شريعت

: : گيرد النبيين پيامبر اسالم قرار می تضاد با آيۀ قرآن در مورد خاتم
 477" ...است} النبين خاتم{خاتم پيامبران پيامبر خدا و ... محمد "
 ).40سورۀ احزاب، آيۀ (
 
 
 بسياری از اين اطالعات، لزومًا در زمان نزول وجود داشته و به -5

داشتند  ، حداقل مسلمانان دور و بر رسول بايد خبر میامکان فراوان
که اولين بار پيامبرشان با کدام آيه مورد خطاب قرار گرفته و قبل از 

در اين صورت، آيا باقی نبودن . فوت نيز کدام آيه را قرائت کرده است
ای، روشن و ساده  اطالعاتی به اين مهمی و به اين اندازه بديهی، توده

 : نيست کهبه اين معنی 
مانده از دورۀ رسول تا حد قطع   بر خالف ادعاها، اطالعات باقی-

 : کامل، اندک است؟ در نتيجه
موجود در مورد وجود يا صحت اين يا آن حديث يا روايت   ادعاهای-

در مورد اين يا آن آيه و واقعۀ زمان رسول نيز، هيچ مبنای قابل اعتماد 
 ندارند؟ و، 

قرائت با واسطه و «شريعتی هم که محصول  اين همه اطالعات و -
اند، چيزی جز افاضات در هم و بر هم متشرعين و ساخته و  »رسمی

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 475
 .الدين الهی قمشهء و قرآن ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی  قرآن ترجمۀ حسين محی 476
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 477
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های اسالمی در قرون متمادی  پرداخته شدۀ نمايندگان مذاهب و فرقه
 پس از رسول نيست؟

 
بردن در قرآن و  آن همه دست«، »اطالعی همه نقائص و بی اين «-6

پوشی و  اين همه پرده« همان حال، و در» سانسور و تحريف آن
 : دهند که هائی از آن را مرور کرديم، نشان می را که نمونه» انکاری

 نمايندگان قرائت رسمی و با واسطه، به خالف همۀ ادعاها و -
ها نوشتن و گفتن، راهی و کاری  شان، و با وجود قرن های گوئی گنده

اند و علم دينی  تهبرای حل مسايل و مشکالت درک و فهم قرآن نياف
های  های دستگاه باشی شناسی منجم دانش ستارهها در همان حد  آن

 : به بيان ديگر.  استخالفت اسالمی باقی مانده
 به همان اندازه که دسترسی به دانش دينی و قرآنی برای مردم عادی -

علمای "سازان و به اصطالح  دشوار است، درک و فهم انواع شريعت
های قرآن نيز با مسايل و مشکالت   از آيات و پيام"دينی و اسالمی
اينان از کم و کيف بسياری از مسايل دينی، و . روست به ساختاری رو

اند و جز معانی و مفاهيمی  آطالع معنی و مفهوم کتاب دينی خود بی
اند، پاسخی دينی برای  که خود ابداع کرده و به زبان خدا جاری ساخته

 . ندسؤاالت موجود قرآن ندار
گام بر  »واسطه بی«فرق اينان با بقيه مردم معمولی که در راه مطالعۀ 

دارند، در اين است که اينان مسايل و مشکالت موجود قرآن را  می
ها،  بردن کنند و از طريق انواع سانسورها و دست پوشی می پرده

ها نهاده و الهی و قرآنی  معانی و مفاهيم دلخواه خود را به جای آن
تر  اين عمل، اما نه فقط دانش و دانائی دينی آنان را باال. نندخوا می

دار  برد، بلکه اطالعات موجود و بديهی دينی را هم خدشه نبرده و نمی
بر اين بيان، اطالعات حاصل از . سازد کرده و غير قابل اعتماد می

، نه فقط بر خالف ادهای موجود، فاقد »با واسطه يا رسمی«قرائت 
قرآنی است، بلکه آن چه را هم به عنوان دانش و دانائی دانش دينی و 

 : کند در مورد قرآن عرضه می
  از نظر صحت، غير قابل اعتماد و استفاده و، -
 .  از نظر انديشه و هدايت دينی، فاقد ارزش است-
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 6فصل 
 واسطۀ قرآن سفر تحقيقی بی

 
 
 
 
 

 در دو راهی انتخاب
 
 

بی «موجود در قرآن، قرائت ديديم که نقائص، مشکالت و مسايل 
را با موانع عمده رو در » کتاب دينی«و مراجعۀ مستقيم اين » واسطه
اما بخش بزرگی از اين مسايل و مشکالت، برای . کنند رو می

اين . رسند حل شده به نظر می، »رسمی و با واسطه«نمايندگان قرائت 
ون از آن روست که اينان در طول قرون متمادی از اشکال گوناگ

اند و با  ها در آيات قرآن، معنی و مفاهيمی ساخته و پرداخته دخالت
آوردهای راست و دروغ چسبيده اند و قادر به  دگم دينی به اين دست

اين دگم دينی تا به حدی است که اينان حتی با . ها نيستند جدايی از آن
دينی بودن اين معانی و مفاهيم،  بردن به مخدوش و غير وجود پی

روی راه  ها نيستند و جز دنباله های انحرافی آن به ترک شيوهحاضر 
 . شناسند راه ديگری نمی» قرائت رسمی«دينی  غير

دينی " گران اصالح"اين چگونگی، راز فروغلطيدن به اصطالح 
. کند های گذشته فرقۀ حاکم در باتالق قرائت رسمی را بيان می دهه

آغاز کردند، ولی چون » واسطهرسمی و با «آنان اکثرًا با نقد از قرائت 
داشتند و آيندۀ خود را در حفظ » قرائت رسمی«ريشه در همان 
جستند، در نهايت، پس از دست و پا  سازان می ابداعات شريعت

» رسمی و با واسطه«هائی، نهايتًا در همان باتالق تحريفات  زدن
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بی واسطۀ «اين راه و روش در اساس با راه قرائت .  478غلطيدند فرو
های  های قرائت ها و روش به سبب اين جدائی راه. دوتاست» قرآن

، کسانی که در راه مطالعه و شناخت مفاهيم »واسطه با و بی«
 : اند، از آغاز، جز دو راه برای انتخاب ندارند قرآن

و لزومًا مخدوش و اکثرًآ نه چندان » رسمی و با واسطه« يا به قرائت -
ر همان حال، بسياری از مشکالت کنند و د دينی موجود بسنده می

حل و فصل شده درک و فهم آيات را به استناد تحريفات قرائت رسمی، 
 . ، که نيستندکنند فرض می

گزينند و در اين  را بر می» واسطه مستقيم و بی« يا راه قرائت -
 محدود، اما در در ظاهرکنند، که  صورت، به اطالعاتی بسنده می

» واسطه مستقيم و بی«انتخاب قرائت . اند داساس، صحيح و قابل اعتما
را  به » قرائت رسمی«همچنين خطر فروغلطيدن در باطالق تحريفات 

، از بدون هر گونه تعصب کورکورانهاينان . دهد اقل تقليل می حد
يابند،  تعبير و تفسير هر آن چه در قرآن، غير قابل درک و فهم می

در قرآن درست، عقالنی و کنند و از اعتراف به آن چه  خودداری می
 . دهند ای به خود راه نمی يابند، واهمه منطقی نمی

گونه آيات را   مگر نه اين که اگر خداوند درک و فهم اين-
 بود؟ خواست، قادر به بيان صريح محتوی مورد نظرش می می

 
اينان در ضمن، قرآن را با همۀ مسائل، محدوديت ها و تضادهايش، به 

 پذيرند،  میهمانگونه که هست 
 دهند و، شود، اعتماد نشان می خدا ناميده می" وحی"آن چه   به-2
 آن چه که به بيان قرآن سانسور، اصالح، تفسير و تأويل از -3 

 . جويد باشد، دوری می» مبين«بايد صريح، آشکار و  می
، قرآن همين است که هست و کالم 479به بيان متشرع نامی اشعری

ل و مشکالت را دارد، و راهی نيست جز آن آه منتسب به خدا اين مساي
اين واقعيت را بی آم و آاست قبول آرد و قرآن را در همين شکل و با 
                                                 

توسيعۀ مدرنيسم و «و » ن در گر داب شريعتز« نويسنده تحت عنوان های به کتاب. ک.  ر 478
 .»گرائی در ايران و ترکيه اسالم

 .752-756ناس،  تاريخ جامع اديان، پيشين، ص . بی.به جان. ک.  ر 479
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خداوند آافر را با آفر خود خلق . "اين همه مسائلش فهميد و توضيح داد
. فرمود ولی او را در عين حال مسئول و معاقب اعمال خود قرار داد

، اما بايد اين قضيه را )ر در قرآن استهای آشکا اين از جمله تضاد(
بی آم و آاست و بی چون و چرا قبول آرد، زيرا علت و سر آن جز 

 . 480"بر ذات احديت بر ديگری معلوم نيست
برد تا همانند متشرعين زمان  وی البته اين کالم را برای آن به کار می

 و پيوند بزند» ايمان قلبی«های قرآن را با به اصطالح  ما، نقيصه
اما به . برای پذيرفتن بی چون و چرای آن، دليل عوام فريب بتراشد

خالف اين و ساير متشرعينی که گاه گاهی برای توجيه علت وجودی 
خود به وجود مشکالت و مسايل درک و فهم محتوی قرآن اعتراف 

کنند، اين کتاب بر آن است تا اين نظر را مبنائی برای کند و کاو  می
و بدون آن که همانند آنان به توجيه . رار دهدعلمی و عقالنی ق

سازی يا سانسور و اصالح  فريبانۀ مسايل بپردازد يا به وارونه عوام
دست بزند، به بيان و توضيح اين مسايل بکوشد و راه را برای کشف 

 . هموار کند» قرآن کتاب دينی است و نه کتاب دنيوی«اين واقعيت که 
 : بر اين باور، قرآن

برای » کتاب دينی«مربوط است، همانند هر » دين« جا که به  تا آن-
 : کند، ولی عرضه می" آيات مقدس"معتقدين خود 

پردازد، کتابی  می» دنيوی و غير دينی« آن جا که به موضوعات -
است که در زمانی برای پاسخ به سؤاالت و مسايل روزانۀ آن روز 

ر پيامی برای زندگی نوشته شده بوده، ولی با گذر از آن شرايط، ديگ
 . ها و نيازهای امروزی ندارد اجتماعی و سياسی و ساير عرصه

 
 قرآن» بی واسطۀ« سفر تحقيقاتی -

همانگونه که در آغاز کتاب توضيح داده شده، در اين کتاب فرض بر 
ديديم که  اين فرض . شده است" نازل"آن است که قرآن از سوی خدا 
 481.آورد آثار و نتايجی را به دنبال می

                                                 
 .756 پيشين، ص  480
در جلد »  ار نزول قرآن از سوی خداثآ«تر  به آغاز اين جلد و همچنين به بحث مفصل. ک.  ر 481

 .  دوم اين کتاب
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به شرح بحث آغازين کتاب، ايجاب » الهی بودن کتاب دينی قرآن«
ها و مشکالتی که بر سر راه  با تمام نقص» کتاب دينی«کند که اين  می

بر اين مبنا، وجود آيات . درک و فهمش وجود دارد پذيرفته شود
» معنائی«متعارض، متشابه، تکراری و فاقد معنی و مفهوم، خود 

 : يافت اين معنابرای در. دارند
بايد از متعارض ديدن آيات متعارض و متشابه ديدن آيات متشابه 

 : نهراسيد و
گونه  و نه آن(گونه که هست  راهمان» یتاب دينک«های اين  واقعيت

 . ديد) رود که انتظار می
کاری و تالش  بايد به خالف سنت نمايندگان قرائت رسمی، از پنهان

رسد،  حيح يا با معنی به نظر نمیبرای توجيه و توضيح آن چه ص
بايد چنين انديشيد که اگر اين آيات از سوی خدای قادر و . پرهيز کرد

شده اند، پس هدفی جز آنی که " نازل"توانا و خالق جهان و هستی 
 . شوند، ندارند شوند، يا نمی درک و فهم می

 
 : قرآن در آيات متعددی مدعی است آه روشن، ساده و صريح است

 آورديم پس آيا متذکر بس آسانحقيقت قرآن را  برای تذکر در "
و  )  و آيات مکرر ديگر17سورۀ قمر، آيۀ  (482 "شونده ای هست؟

برای هر چيز و  بيانی روشن قران را بر تو فرستاديم در حالی که"
) 92سورۀ النحل، آيۀ  ("هدايت و رحمت و بشارت برای مسلمين است

ی است از سوی فرزانه ای آگاه که آيات کتاب) راء. الم. الف(الر " و 
-2سورۀ هود، آيات  (483"وا بيان شده استروشن و شي،  استوارآن
1 .( 

از اين . اين به معنی آن است آه حتی نقائص قرآن روشن و صريح اند
پوشی، نقائص قرآن را با تمام  رو بايد به جای آتمان و پرده

 .ورد آند و آاو قرار دادهايش م هايش ديد و همراه با اين، نقص واقعيت
  

                                                 
 .قرآن در پرتوی از محمود طالقانین، ترجمۀ  قرآ 482
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 483
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اعتمادی به توانائی  ها، در قدم اول به معنی بی عدم پذيرش اين واقعيت
دهد و با مبانی اساسی دينی و اسالمی  خدا و دانائی خدا را نشان می

سازان  ديديم که اين کاری است که شريعت. مغاير و متضاد است
انجام داده و » رسمیبا واسطه و «اسالمی و نمايندگان گوناگون قرائت 

بردن در معنی و مفهوم،  اش چيزی نشده جز دست دهند و نتيجه می
. ابداع معانی و بازنويسی مکرر آيات و باالخره تحريف محتوی قرآن

دار و  آلوده، خدشه» رسمی و با واسطه«هم از اين روست که قرائت 
 .است» ضد دينی«
 

ها و مشکالت بر  یدادن اين پيچيدگ سازان اسالمی با نشان شريعت
گونه آيات بايد به اطالعات ناشی  آنند که برای درک و فهم قرآن و اين

دار و توخالی است،  ، که ديديم سراسر خدشه»قرائت رسمی«از 
دانيم اين آيات برای  شود که می اين اما در حالی بيان می. مراجعه کرد

ر جاهليت شده د سواد و عمدتًا بزرگ هدايت مردم معمولی، اکثرًا بی
ای  اند و طبق آيات عديده شده" نازل"جامعۀ قبايلی عربستان آن روز 

اند يا بايد » مبين«شده و برای آنان " نازل"برای درک و فهم آنان 
اين است که اين آيات اگر طبق آيات قرآن برای مردم بيابانی . باشند

بدون  سال پيش، روشن و صريح بوده، نبايد قابل درک و فهم 1400
های تحصيلکرده در امروزه روز و ما مردم قرن   برای آدماسطۀو

 . ارتباطات نباشند
 

کند و  را آغاز می» بدون واسطه«با چنين منطقی، اين سفر تحقيقی 
داند که عالقمندان ديگر را هم در اين سفر  وظيفۀ اخالقی خود می

 .تحقيقی به همراهی دعوت کند
*** 

 
ط شامل حال نويسنده نيست، بلکه هر اين منطق دينی و قرآنی اما، فق
مسلمان، که توانائی خواندن، نوشتن و  کس ديگری، چه مسلمان يا غير
بر اين اساس، هر کسی مجاز . گيرد انديشيدن دارند را نيز در بر می

 : »واسطه«و بدون هرگونه » بتواند، ـمستقيمًا» بايد«است، حق دارد و 
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  را خود استخراج کند، خود» کتاب دينی» «دينی«های   پيام-1
آوردهای خود را در مقايسه با عقل و منطق   نتايج و دست-2

اش مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و فهم و درکی برای خود  بشری
 :ايجاد کند، و باالخره

را » دينی خود«های خود، راه   با قضاوت و ارزيابی دريافت-3
 .انتخاب کند

حساس و عاطفۀ دينی خاص وی تواند برای هر کسی ا اين گزينش می
يکی با جدا . های دينی مختلفی بيانجامد را به وجود آورد و به گزينش

و دين از (» دنيوی«از » دينی«، يا دينی ناسرۀ غيرکردن سرۀ دينی از 
گزيند و هر موضوع ديگر غير از   را بر میايمان دينی، )سياست

را دور » شده  دينیدينی غير«را همانند هر موضوع » ايمان دينی«
 .ريزد می

های ديگر آغاز  فراموش نبايد کرد که هيچ راه راست جز با ترک راه
 . شود و هر رد دينی نيز، خود انتخاب دينی ديگری است نمی
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 سابقۀ نوشتاری نويسنده
 
 

اولين . رضا آيرملو، کار نوشتاری خود را از دورۀ دبيرستان آغاز کرد
 در شهر خوی به چاپ 1340 سال و تنها دفتر شعر خود را در حدود

من گور خودم را در خانۀ خودم «اولين نمايشنامۀ او به نام . رساند
 از سوی دانشجويان دانشسرای عالی تهران 1347در سال » کنم می

ها،  در همان سال.  آمددر مسابقات دانشجوئی رامسر به صحنه
در دانشسرای عالی تهران را به » چيستا«سردبيری ماهنامۀ دانشجوئی 

کودکان «عهده گرفت و همچنين اولين گزارش تحقيقی خود در مورد 
چهارسال بعد، تحقيقات اجتماعی او . را نوشت» های ايران پرورشگاه

 .با مونوگرافی ايالت و عشاير ايالم ادامه يافت
 

و با ) PH.D(شناسی  ملو پس از دريافت درجۀ دکترای جامعهرضا آير
بازگشائی دانشگاه تبريز، به تدريس دروس علوم اجتماعی و 

، »شناسی ايالت و عشاير مردم«. شناسی پرداخت جامعه
و » مهاجرت از روستا به شهرها«، »شناسی پرورشی جامعه

های  دروس و بخشی از زمينه» شناسی توسعه و جهان سوم جامعه«
 .دادند تحقيقی او را تشکيل می

تشخيص داده شد و » غير اسالمی«چندی نگذشت که محتوی دروس او 
، از دانشگاه تبريز »های غير قانونی فعاليت به نفع سازمان«به اتهام 
» صالحيت اسالمی«، "انقالب فرهنگی"ستاد به اصطالح . اخراج شد

های درسش  کالس. های کشور را رد کرد او برای تدريس در دانشگاه
از ادامۀ . های ديگر منع شد از شروع کار در دانشگاه. تعطيل شدند

اش  های درسی کپی از تکثير و تدريس پلی. تدريس و تحقيق باز ماند
آوری و  اش جمع های درسی کپی ها و پلی کتاب. ممانعت به عمل آمد

 .ضبط شدند و انتشار آثار جديدش متوقف شد
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 اجبارًا 1365ضا آيرملو به وقتی که در سال ماحصل کار نوشتاری ر
کپی درسی   کتاب، پلی24کرد،  کشور زادگاهش را ترک می

 . 484دانشگاهی، مقاله و گزارش تحقيقی بود
*** 

 
و محقق ) PH.D( با درجۀ دکترا 1988رضا آيرملو از سال 

. های سوئد به تدريس و تحقيق مشغول است شناسی در دانشگاه جامعه
 Associat موفق به اخذ درجۀ دانشياری 1999در سال رضا آيرملو 

Professor) (به درجۀ استاد 2006شناسی شد و در سال  جامعه 
Professor) (شناسی ارتقاء يافت جامعه . 

شش . اين کتاب دوازدهمين اثر او در طول مدت اقامتش در سوئد است
و يک جلد از اين کتاب ها به زبان فارسی، پنج جلد به زبان سوئدی 

 .اند جلد به زبان انگليسی
 
 

  به زبان فارسی-مرز های موجود در بازار برون کتاب
تجديد چاپ در (ها،  ها و بحران  دگرگونی– استراتژی استعمار نو-1

 .، استکهلم، سوئد1987انتشاراتی آرش، ): خارج
، 1996 زن و اسالم علی شريعتی، انتشار کتابفروشی خيام، -2

 .گوتنبرگ، سوئد
 - مدينۀ فاضلۀ ايرانی از امام زمان تا امام زمان، انتشاراتی اينواند-3

 .، سوئد2000ليتراتور، چاپ دوم، 
 .، سوئد2002 ليتراتور، - زن در گرداب شريعت، انتشاراتی اينواند-4
گرائی در ايران و ترکيه، ترجمه از   توسعۀ مدرنيسم و اسالم-5

، "ندان به دانش اجتماعیجمعی از عالقم"سوئدی به فارسی به وسيلۀ 
 .، سوئد2003 ليتراتور، -انتشاراتی اينواند

                                                 
به . ک.  بخشی از آثار دورۀ کار و تدريس وی در دانشگاه تبريز رمالحظۀ فهرستبرای   484

زن در  «های  کتابوی و از آن جمله درهای پيشين  سابقۀ نوشتاری نويسنده مندرج در کتاب
 . »گرائی در ايران و ترکيه  مدرنيسم و اسالمتوسعۀ«و » گرداب شريعت
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 485های سوئدی و انگليسی  به زبان-های موجود در بازار کتاب

1- Turkar möter Sverige- En studie om turkisktalande 
elevers skolgång , Carlssons Bokförlag, 1992, Sverige. 

2- Janus & genus- om kön och social identitet i familj och 
samhälle, i Ulla Björnberg m fl (red), Brobergs Förlag, 
1994, Sverige. 

3- Iranier möter Sverige – bakgrund, mottagning och 
integration, Invand-Litteratur, 1997, Sverige. 

4- “Boundaries of Europe”, Jan hjärpe (red), Swedish 
Council for Planning and Cordination of Research. 1998, 
Sweden.  

5- Iranska familjer i Sverige/ ett nordeuropeiskt samhälle – 
famijeförhållande, förändring och integration, Invand-
Litteratur, 1998, Sverige. 

6- Modernisering och islam i Iran och Turkiet, Invand-
Litteratur, 2001, Sverige. 

 
 

 سانسور مستقيم آثار در ايران
، منتشره در دانشسرای »چيستا« انتشار ماهنامۀ دانشجوئی -1348

 .عالی تهران، وسيلۀ ادارۀ نگارش رژيم شاه متوقف شد
 نمايشنامۀ رستم و سهراب در جريان مسابقات هنری شيراز -1353

 .عليه نظام شاهی ارزيابی و از مسابقات حذف شد
نويسنده، منتشره در » چرا بايد ماشين اداری خرد شود«تاب  ک-1358
 تبريز، هم زمان با گسترش سرکوبی، به وسيلۀ عوامل 1356سال 

" ضاّله"های  آوری و جزو کتاب ها جمع رژيم اسالمی از کتابفروشی
در جلو شهرداری تبريز به آتش کشيده شد و بقيه نيز برای 

 .سازی خمير شدند کارتون
» مبانی مهاجرت در ايران«کتاب تحقيقی و دانشگاهی  چاپ -1365

کبير متوقف و به سبب اين سانسور، محصولی ديگر  در انتشاراتی امير
                                                 

 .های پيشين نويسنده به شرح زيرنويس پيشين به کتاب. ک. ها ر  ترجِمۀ عناوين اين کتاب 485
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فرسا برای تقديم محصولی علمی به  از عشقی عميق و کاری طاقت
 . دانشجويان کشور بالاستفاده ماند

سائل اين کتاب در شرايطی نگارش يافته بود که نويسنده از سوئی با م
تسويه، تعقيب و مشکالت گذران زندگی رو به رو بود و از سوی ديگر 
با جا به جائی مکان زيست برای مخفی نگهداشتن آدرس، و کار 

 .روزی نوشتاری در زير بمباران شهر درگير بود شبانه
 مجلۀ -رشد" توقف انتشار سلسله مقاالت منتشره در نشريۀ -1366

 ".مخصوص آموزش دبيران کشور
ها و   دگرگونی– کتاب استراتژی استعمار نو- و به بعد1367
کبير در غياب نويسنده بارها  ها، چاپ مؤسسۀ انتشاراتی امير بحران
 . آوری و سپس بدون پرداخت حق تأليف مجددًا تجديد چاپ شد جمع

 
 

 جوائز نويسندگی در سوئد
 . انستيتو مهاجرين سوئد، جايزۀ نويسندۀ مهاجر سال-1987
 .دالن و گونارد، جايزۀ فرهنگی سال های الريه کمون -1996
 .های منتشره در سوئد  اتحاديۀ نويسندگان سوئد به خاطر کتاب-1996
های  های درسی سوئد به خاطر کتاب  اتحاديۀ نويسندگان کتاب-1998

 .های سوئد درسی منتشره و در حال تدريس نويسنده در دانشگاه
ۀ مشترک اتحاديۀ نويسندگان، ، جايزLars Salvius جايزۀ -2000

انجمن ناشران و انجمن مجالت سوئد به بهترين آثار آکادميک منتشره 
 .در سوئد

 اتحاديۀ نويسندگان سوئد، فوند فرهنگی به خاطر آثار منتشره -2001
 .در سوئد

 . فوند نويسندگان سوئد به خاطر آثار منتشره در سوئد-2002
های   درسی سوئد به خاطر کتابهای  اتحاديۀ نويسندگان کتاب-2002

 .های سوئد درسی منتشره و در حال تدريس نويسنده در دانشگاه
 مرکز فرهنگی استان گوتالند غربی سوئد، جايزۀ فرهنگی به -2003

 .خاطر تحقيقات، آثار منتشره و خدمات فرهنگی
 .  اتحاديۀ نويسندگان سوئد، فوند کار به خاطر آثار منتشره-2003
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 9فصل 
  ذ و منابعمآخ

 
 
 
 
 

 فهرست مآخذ و منابع فارسی
 

 
، انتشارات 1376 فريدون آدميت، از سومر تا يونان و رم، چاپ دوم، -

 .روشنگران و مطالعات زنان، تهران
گرائی در ايران و ترکيه،   رضا آيرملو، توسعۀ مدرنيسم و اسالم-

جمعی از عالقمندان به دانش «ترجمه از سوئدی به فارسی توسط 
 . ليتراتور، سوئد-، انتشاراتی اينواند1382، »تماعیاج
فاطمه « رضا آيرملو، زن و اسالم شريعتی، کند و کاوی در کتاب -

 .، نشر کتابفروشی خيام، سوئد1375، »فاطمه است
 -، انتشاراتی اينواند1380 رضا آيرملو، زن در گرداب شريعت، -

 .ليتراتور، سوئد
ها،  ها و بحران  نو، دگرگونی رضا آيرملو، استراتژی استعمار-

 . ، مؤسسۀ انتشارات امير کبير، تهران1366
 .، سوئد1987چاپ و انتشاراتی آرش، :  تجديد چاپ برون مرز-
، 1379 رضا آيرملو، مدينۀ فاضلۀ ايرانی از امام زمان تا امام زمان، -

 . ليتراتور، سوئد-انتشاراتی اينواند
 محمد عاملی، ترجمۀ عقيقی  اربعين شيخ بهائی، شيخ بهاالدين-

 .بخشايشی، چاپ سوم، فاقد تاريخ انتشار، دفتر نشر نويد اسالم، قم
 اصول کافی، ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوی، فاقد تاريخ انتشار، -

 .کتابفروشی علميۀ اسالميه، تهران
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 خواجه عبداهللا انصاری، تفسير ادبی و عرفانی قرآن مجيد، تأليف امام -
 .، چاپ و انتشارات اقبال، تهران1383، 17، چاپ محمد مبيدی

، 1378، 6، بازشناسی قرآن، چاپ )روشنگر( دکتر مسعود انصاری -
 .نشر نيما، آلمان

 . مهدی بازرگان، چهار مقاله، شرکت سهامی انتشار، تهران-
 . مهدی بازرگان، مطهرات در اسالم، انتشارات جهان آراء، تهران-
 .بينی قرآن، انتشارات قلم، تهران مهدی بازرگان، انسان -
 . بازرگان، بازگشت به قرآن، انتشارات قلم، تهران-
، 1374سيد علی اکبر قريشی، چاپ دوم،   تفسير احسن الحديث،-

 .مرکز چاپ و نشر بنياد بعثت، تهران
 تفسير ادبی و عرفانی قرآن مجيد، خواجه عبداهللا انصاری، تأليف امام -

 .، چاپ و انتشارات اقبال، تهران1383، 17محمد مبيدی، چاپ 
 تفسير الميزان، سيد محمد حسين طباطبائی، دفتر انتشارات اسالمی، -
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